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De Europese waakhond voor kredietbeoordelaars ESMA heeft zijn eigen
papierwerk niet helemaal op orde.
Volgens een rapport van de EU-instantie uit Luxemburg die de toezichthouder in
de gaten houdt, ontbreekt het er nog wel eens aan goede documentatie.
De ESMA is in 2011 juist opgericht om kredietbeoordelaars te dwingen
controleerbaar te werk te gaan. De ESMA, voluit European Securities and
Markets Authority, is een van de instellingen waarmee de Europese Unie wil
voorkomen dat nogmaals een grote financiële crisis kan ontstaan.
De opstellers van het rapport vinden het vanwege het ontbreken van belangrijke
informatie lastig te begrijpen waarom de ESMA afgelopen jaren bepaalde keuzes
heeft gemaakt. Ze snappen niet waarom er over bepaalde risicovolle zaken geen
documenten zijn terug te vinden.
Grote ratingfirma's als Standard & Poor's, Moody's en Fitch kwamen eerder
onder vuur te liggen vanwege hun rol in de aanloop naar de financiële crisis. Met
hun positieve oordelen over uiteindelijk zeer risicovol gebleken
hypotheekbeleggingen zouden ze een grote rol hebben gespeeld bij de crisis die
de financiële sector in 2008 bijna de afgrond in dreef.
De ESMA staat onder leiding van de Nederlander Steven Maijoor. Hij werkte
eerder voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Bron: ANP
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Santander krijgt boete van
toezichthouder
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Santander
Consumer Finance Benelux, een onderdeel van de Spaanse
bankgroep Santander, een boete opgelegd van ruim 1,1
miljoen euro. 
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Europese Rekenkamer kan ECB
voortaan beter controleren
De Europese Centrale Bank (ECB) gaat alle informatie over
toezicht op grote banken beschikbaar stellen aan de
Europese Rekenkamer, zodat die de bank in Frankfurt beter
kan controleren. 
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EU-rekenkamer: bankenstresstest
moet strenger
De Europese banken hadden vorig jaar strenger getest
moeten worden op hun weerbaarheid tegen economische
schokken. 
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Kabinet ziet geen heil in
overheidsbank
Het kabinet voelt er weinig voor een publieke bank op te
richten die zich alleen bezighoudt met sparen en betalen. Dat
schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede
Kamer. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) noemde de komst van zo'n publieke
bank eerder dit jaar een welkome aanvulling op het
bestaande bankenlandschap. 
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AFM gaat samenwerken met Britse
tegenhanger
De Nederlandse financiële toezichthouder Autoriteit
Financiële Markten (AFM) gaat nauwer samenwerken met
haar Britse tegenhanger Financial Conduct Authority (FCA).
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